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SELLE NÄDALA SÜNNIPÄEVAD:

IVETA HABAKUK  22.10

ANNIKA-ARIANNE MAHHOVA  22.10

TOOMAS VOOGLAID  24.10
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Vene 31 majas ootavad omanikku kaks ilma nööbita

võtmekimpu - üks leitud õpetajate toast ja teine 9. P (klaveriga)
klassist. Tagastatakse kirjelduse vastu.

nLeitud

LOOTUSE VUNDAMENT

Eelmise Teataja avaveerg lõppes vanasõnaga: „Kui soovid, et vagu oleks
sirge, seo oma ader tähe külge ja jälgi seda.“ See näitab meile, kui tihedalt
on meie soovid, eesmärgid, lootused seotud olevikuga. Meil on vaja mõelda
tulevikule ja sellest unistada, tajumaks, mida peame praegu ette võtma, et
neid eesmärke saavutada, ja ka selleks, et tunda jõudu ja rõõmu nende
nimel pingutamiseks. Sama mõtte leiame kaunis eestikeelses sõnastuses
ka vastilmunud entsüklikast „Lootuses päästetud“, mis mõtiskleb usu ja
lootuse seoste üle.

”Usk ei ole ainult inimese enda minemine tuleva suunas, mis veel täiesti
puudub, vaid ta annab meile midagi. Ta annab meile juba praegu midagi
alles oodatavast tegelikkusest ning see praegune tegelikkus saab meie jaoks
”tõenduseks” veel nähtamatu kohta. Usk tõmbab tuleviku oleviku sisse,
nii et tulevik ei ole enam lihtsalt ”veel mitte”. Sellise tuleviku olemasolu
muudab olevikku, tulevane puudutab olevikku ning nõnda astub tulevane
sisse praegusesse ja praegune tulevasse”. (Benedictus XVI, Lootuses
päästetud, 17)

Millised mälestused võiksid mul jääda sellest kooliaastast? Mida olen
valmis nende mälestuste loomiseks praegu tegema? Kuidas on teised minu
ümber seotud nende mälestustega? Kas olen valmis laskma teistel inimestel
end selle juures aidata, kui vaja? Ühtlasi, kas olen ise valmis osalema
teiste elus oma mõistmise ja abiga?

Ehk suudame vaadata ka veidi kaugemasse tulevikku veendumusega, et
nüüd, kooliajal, tegeleme selleks olulise vundamendi rajamisega, mille peale
meie ja teiste ”elu maja” tulevikus peabki toetuma.

Vanematekogu 15.10.08

nOsakondade, programmide, ainesektsioonide jm
nimeküsimus. Nimetamise kaudu tekib selgus
struktuuris. Nimetuste valimisel on kaks põhimõtet:
kooskõla ajaloolise ja rahvusvahelise traditsiooniga ning
ilus puhas emakeel. Seoses põhikirja muutusega oleks
võimalus muuta ka hariduskolleegiumi nime (kolleegium
on haridusasutus, seega hariduskolleegium on tegelikult
nonsenss). Otsustati, et komisjon tegeleb teemaga ja
teeb ettepanekud.

n12. kl õpilane Karmen Otu tutvustas reedest noor-

VHK-laste vastuvõtmise programmi. Gümnasistidele
pandi südamele jälgida, et ühtekuuluvustunne tekiks
läbi ülenduse, mitte läbi alanduse.

n12. kl õpilane Taavi-Hans Kõlar käis kooskõlastamas
Vabalava. Vabalava vajab protseduurireeglit, et kõik
osalejad teaksid vaimset platvormi, millelt VHK üritused
lähtuvad. Ka sakraalhoone seab oma piirangud.
Tsensuur ei ole mõeldav, loota saab vaid esinejate ja
korraldajate sisemisele tunnetusele.

n13. novembril kell 15.30 toimub tuletõrjeõppus.

nTundide külastamise graafikud. Olemas on
algklasside usuõpetuse, vene keele ja matemaatika
tunnikülastusplaanid.

nOn tulnud ettepanek tutvustada koolis õpetajatele ja
lapsevanematele aleksandritehnikat. Otsustati
ettepanek vastu võtta. Sissejuhatav loeng on tasuta,
edasi saab kokku leppida individuaaltunnid.

nRuth andis ülevaate PMK õpetajate väljasõidust.

nSügisvaheaja lõpus 30. nov – 1. nov UNESCO
projekti raames kooli külalised Rootsist.
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21. oktoobril kell 18.00 Teatrisaalis
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Asotsiaalidest vanarauakorjajad Edi ja Jurek teevad
oma igapäevast tööd, kui kaks salaviina-
kaubitsejast venda Edile ahvatleva ettepaneku
teevad. Erinevalt oma kolleegidest tuleb vabal ajal
lugeda armastaval Ediel aidata kärakamüüjate 17-
aastasel õekesel keskkool ära lõpetada.

"EDI" Poola, 2002. Reþissöör: Piotr Trzaskalski.
Stsenaarium: Piotr Trzaskalski, Wojciech Lepianka.
Operaator: Krzysztof Ptak. Osades: Henryk
Golebiewski, Jacek Braciak, Aleksandra Kisio,
Jacek Lenartowicz, Grzegorz Stelmaszewski.

 Filmile järgneb arutelu!



n Gümnaasium nPõhikool

II perioodi 1. nädal

nNoor-VHKlaste vastuvõtt. Abituriendid on reedeks
kavandanud noor-vhklaste vastvõtuprogrammi, mis algab
hommikul ning kestab õhtuni.

nII perioodi tunniplaanid. Tähelepanu! Tunniplaanid
muutusid, uued tunniplaanid on väljas stendidel ja hiljemalt
reedest koduleheküljel.

nToitlusamine. Tuletame meelde, et 25. oktoober on
viimane päev novembri toiduraha maksmiseks. Toiduraha
novembri eest on 500 krooni (20 päeva).

Toitlustuse info: http://www.vhk.ee/toitlustamine/gumnaasium/

nLoodusainete nädal. Perioodi esimene nädal on
loodusainete nädal. Selle raames sõidavad reedel välja
reaalklassid. Nendel tunde sel päeval ei toimu.

Tunniplaanis on ka teisi muudatusi:

• X K klass: keemia tund kolmapäeval kell 8.15 ei toimu

• XI R, XI H, XI E: kolmapäeval kell 10.00 loodusfilmid

• XI H ja XI E: reedel eesti keel algab kell 10.00

• XI K: reedel 8.15 keemiat ei toimu

• XII H: neljapäeval 8.15 füüsika ei toimu

• XII K: filosoofia tund liigub esmaspäeva hommikult
reedele (bioloogia tunni asemele)

nKokkuvõtted I perioodist. Lõppenud kursuste hinded
peavad e-koolis kajastuma hiljemalt esmaspäeva õhtuks.

KLASSIJUHATAJATE KOOSOLEK kolmapäeval, 22.

septembril kell 15.30. ÕPPENÕUKOGU reedel, 24.

oktoobril kell 15.00.

nVeerandi lõpust veel kord. I veerandi hinded tuleb e-
kooli välja panna 22. oktoobriks. ÕPPENÕUKOGU on
23. oktoobril kell 8.00. Tunnid algavad õpilastel (1.-9.
klassid) kell 9.00. Päevakeskus on avatud alates 8.00.

nReedene päev põhikoolis. Ainetunnid toimuvad kuni
kella 12.00-ni, mil algab KLASSIJUHATAJA TUND.

nVeerandi viimane päev algklassides. Veerandi viimasel
päeval toimub algklassidel kolm esimest ainetundi. Kell
11.00-12.15 toimub kinos Sõprus multifilmiprogrammm.
Pärast seda tulevad lapsed klassijuhatajaga kooli ja saavad
tunnistused. Päevakeskus avatud 17.00-ni.

n24. oktoobril lähevad 1.A ja 2.A klass Rocca al Mare
Vabaõhumuuseumisse. Teema: vana aja koolitund ja paberi
valmistamine. Lahkume kooli juurest kl 9.30, tagasi jõuame
kell 12.30.

n22. oktoobril kell 10.30 sõidab 4. P klass Huvikeskusesse
Kullo, et osaleda  projektis "Õpime Õues". Tund toimub
teemal "Kompass ja kaart. Maa-ala uurimine." Koolis on
õpilased tagasi 13.00.

n20.-24. oktoobril on 5.-9. klassidel täppisteaduslike

ja loodusainete nädal. Esmaspäevast kolmapäevani
matemaatika-teemalised üritused. Kolmapäevast kuni
reedeni klasside väljasõidud:

•5. klassidel on 23. oktoobril väljasõit VIRU RABASSE.
Buss väljub Merepuiesteelt kell 9.30. Programm kestab 5
tundi. Viru rabas selgitatakse rabade osa meie maastikupildis,
puhta vee säilitamisel ning räägitakse lindudest-loomadest,
kellele just sellised alad meele järgi on. Õpitakse tundma
iseloomulikke rabataimi. Vaheldust pakuvad laukad, millest
juhivad meid turvaliselt mõõda laudteed ning vaatetornist
saame heita pilgu ümbrusele.
Hind õpilasele: 150 krooni (programm, 2 reisijuhi teenused,
bussitransport). Raha koguvad klassijuhatajad Siiri ja Kaja.

Kaasa sõidab lisaks klassijuhatajatele õpetaja Maris.

•6.P ja 7.P loodusainete päeva väljasõit toimub 24. oktoobril.
Buss väljub 8.30 Mere pst. Vene Kultuurikeskuse eest.
Plaanis on külastada Tallinna prügimäge Maardus, Jõelähtme
vallas, Jägala juga, Kostivere karstiala, Rebala muinasala
kivikalmeid, Arraku nõiakivi, vaadelda valglinnastumist Jüri
näitel (uued tootmishoooned ning elamurajoon), uurime kas
kampaania "Teeme ära" on teinud teeääred prügist puhtaks.
Reisi kestvus on umbes 4 tundi.
Reisi maksumus on 100 krooni õpilase kohta.

•6.T ja 7.T sõidavad 22. oktoobril SAGADISSE ja OANDU
LOODUSKESKUSESSE.
Kell 8.00 väljasõit Tallinnast. Kell 9.30 saabumine Sagadisse.
2 tundi Metsamuuseumis, programm „Puudest algab mets“.
Sagadi Looduskoolis programm „Mikromatk“. Sagadi mõisa
külastamine.
Kell 11.30 Piknik Oandul. 2,5 tundi - Oandu loodusmajas
käbimaja programm. Loodusretk Oandu loodusrajal.
Kell 14.30 lahkume Sagadist.
Kell 16.00 jõuame Tallinnasse. (Jätkub järgmisel leheküljel!)

nVeerandi lõpp Püha Miikaeli Koolis. Õpetajatel palun
hinded välja panna hiljemalt kolmapäevaks, 22. oktoobriks.
Küsimärkide puhul palun pöörduda klassijuhataja poole ning
seda soovitatavalt enne õppenõukogu! Õpilased saavad
tunnistused kätte esmaspäeval, 3. novembril.

nNeljapäeval, 23. oktoobril algusega kell 8.00 põhikooli
ÜHISÕPPENÕUKOGU. PMK tunnid algavad sel päeval
kell 10.00!

nReedel, 24. oktoobril on 2.-3. klassil ja 4. klassil tavaline
koolipäev. 1.E klassil tunde ei toimu. 5.-9. klassidel on iseseisva
õppe päev - tunde ei toimu! Õpetajad on õppereisil Helsingisse
(koosseisus Katrin Alling, Piret Arro, Aime Estonius, Krista
Hirvoja, Saima Korp, Ruth Raudsep, Ülvi Sikk, Kaja Ölluk).

nAlgab eksperthinnangute periood! Palun kõikidel
õpetajatel eksperthinnangud sisestada otse andmebaasi ning
seda hiljemalt 3. novembriks. Kes seda esmakordselt teeb
ja selle nädala Stuudiumisse ei jõudnud, võib pöörduda Aime
poole lühikursuse saamiseks.

nPüha Miikaeli kool



Põhikooli väljasõidud:

Päeva maksumus on 120 krooni. (Metsamuuseumi pilet +
kuum tee piknikul=15.-). Kaasa oma leivakott, vorstikese
küpsetamise võimalus! Kuuma teed saab kohapeal.

Lasterühm jagatakse kaheks. Samal ajal, kui üks rühm on
Sagadis, on teine rühm Oandul. Sagadi rühm jõuab enne
piknikuplatsile, teeb lõkke, peab piknikku ning läheb seejärel
Oandule. Esimesena Oandut külastanud rühm peab
piknikku, kui Sagadi rühm on lõpetanud, ning läheb seejärel
Sagadi programmidele.

•8. klassid sõidavad 23. oktoobril MATSALLU.

Päeva teemaks on imetajad ja linnud.

10.00-12.00 I rühm Matsalu looduskeskuses sees, II rühm
Penijõe matkarajal. Looduskeskuses kõigepealt Matsalut
tutvustava programmi vaatamine (21 min), siis tutvumine
ekspositsiooniga (ca 40 min) ja seejärel vaadatakse Rein
Marani filmi "Põdra kuningriik" (60 min). Matkarajal olijad
vaatlevad linde ja lindude tegevusjälgi (näiteks räppetombud)
ning uurivad imetajate tegevusjälgi. Matkajatega tuleb välja
liigikaitse spetsialist Ilona Lepik. Looduskeskuses tegeleb
õpilastega loodushariduse spetsialist Marju Pajumets.

12.00-14.00 toimub rühmade vahetus.

Õpilasele maksab reis 120 krooni.

•9. klasside õppereis TARTUSSE toimub 22. oktoobril.

Hommikul kell 8.15 on Merepuiesteelt väljasõit. Tagasi
Tallinnas loodame olla hiljemalt kuueks. Tartusse jõudes
külastame Toomemäe Ajaloomuuseumit (DNA labor) ning
AHAA keemiateatrit. Lõuna paiku sõidame
Lõunakeskusesse, kus on AHAA keskuse 4D elamuskino
(hind 40.-). Kinno mahub korraga 15 inimest. Selle
külastamine on vabatahtlik. Esialgu broneerisime 3 seanssi.
Samal ajal on võimalus teistel süüa.

Hind: buss + teater + labor + kino = 220.-, kui kinno ei
lähe, siis 180.-. Raha korjab õp. Irja.

n20. oktoober Kunstimajas

• kell 9.00 stuudium Consiliumi ruumis;

• kell 10.00 Kunstikooli õppenõukogu kunstiõpetajate toas.

nÕpilaste sügisnäituse tööde tähtaeg on 20. oktoober.

n24. oktoobril toimuvad põhikooli astme Kunstikooli
tunnid alates kella 13.00-st.

n24.10-1.11 toimub Kunstikooli õppereis Pariisi.

Tallinna koolinoorte 2008/2009 spordimängud

Jalgpallis on oma alagrupimängud ära pidanud kooli
noormeeste koondis ja põhikooli tüdrukud. Noormehed

lõpetasid oma mängud alagrupis. Võideti Humanitaar-
gümnaasiumi (8:2), kuid kaotused tuli vastu võtta
Ühisgümnaasiumilt (4:11) ja EBSi Gümnaasiumilt (2:6).
Mängisid KARL IVAR MAAR, KARL-EERIK LUIGEND,
HANS TIITSMANN, LAURI LEND, LAUR NURKSE,
JOONAS OROPERV, UKU TOMIKAS, KRISTIAN
KUPPART, JOHAN ERIK KOPLI, JAKOB KIVIMÄGI,
KAUR PALDRE, MATTIAS GUSTAV LAGERSPETZ,
LAURI-OLAVI SIITAM, KASPAR AASRAND, JOONAS
TARAS, MATTIAS LILL,  SILVER HANG, JOHANNES
PEETER SARAPUU ja ERIK KABRITS.

Põhikooli tüdrukud aga saavutasid oma alagrupis 2. koha

ja jätkavad kevadel mänge üle-linnalisel poolfinaalturniiril!!!
Alustuseks saadi loobumisvõit Kadrioru Saksa
Gümnaasiumilt, seejärel tuli vastu võtta kindel kaotus 21.
Koolilt (0:4). Kuid võit Humanitaargümnaasiumi üle (2:1)
ja viik Prantsuse Lütseumi vastu (1:1) tagasid üllatusliku
edasipääsu. Kiitust väärivad LIISA HIOB, LAURA
REITER, ELIIS VAINO, KRISTINA MIRJAM
VILLAND, MARJU BAKHOFF, ANNA HIOB, LII ANN
LIIVRAND, URSULA ROOMERE,  TRIIN-ELIIS SÜLD
ja BIRGIT VALGEMÄE.

Murdmaajooksu võistlustel Nõmme metsas saavutas
põhikooli võistkond 45 kooli hulgas 10. koha. Parimad
individuaalsed kohad jooksid välja poisid 2000 m distantsil
(67 osalejat): 5. MARKUS PROMMIK ajaga 7.05, 11.

HANS JOHANNES PREEGEL 7.27, 13. KARL SAAR
7.29, 22. MARKUS PINT 7.36. Veel andsid oma panuse
kooli punktidesse BIRGIT VALGEMÄE, LAURA
REITER, JAANIKA LÜÜS, SIIM BRAZIER, TOM
GREGORI BRAZIER ja KAREL LUIGA.

Gümnaasiumi võistkond oli 664 punkiga üheksas.
GETTER SAAR jagas neidude 1000 m distantsil ajaga 3.40
9.-10. kohta (63 osalejat). HANNES AUS noormeeste
samal distantsil ajaga 3.09 22.-24. kohta (121 osalejat).
VHK-d esindasid veel ANNMARI EESPÄEV, MARI
HÜTSI, TIIU REBASE, MATTIS JAAMA, JOHANNES
PEETER SARAPUU, ERIK KABRITS, MATTIAS LILL
ja JOONAS JÕGI.

n20.10 kell 9.00 Gümnaasiumi III k koosolekute ruumis
ülevaade eksperthinnangute täitmisest ja pärast koosolekut
Muusikakooli õppenõukogu (Muusikamajas);

n21.10 kell 16.30 Lastekirjanduse Teabekeskuses õp. Tuule
Kanni ja Ella Maidre kandleõpilaste kontsert, proov 15.30;

n23.10 kell 17.00 Muusikamajas Muusikakooli õpilaste
kontsert (Iisalmi ettemäng);

n 23.10 kell 17.00 Gümnaasiumi teatrisaalis
kitarriosakonna kontsert, proov 16.15;

n23.-25.10 MK-s külalised Kaunase Muusikakoolist;

n23.10 kell 18.30-20.00 MM-s Kaunase külaliste proov;

n24.10 kell 15-18.00 MM-s ühiskontsert Kaunase külalistega;

n 24.-26.10 Saaremaal Rahvusvaheline Poiste
Keelpillifestival Kuressaares.

nKunstimaja

nMuusikakool

nKehakultuuri õppediivan


